Zá pis z 29.zasedá nízastupitelstva obce Dalovice konaného
dne 02.10.2008 od 18.00 hodin v zasedacímí
stnosti Obecní
ho ú řadu v Dalovicí
ch
Př í
tomnízastupitelé: Monika Brabcová , Ing. Luká š Kolovrá tek, Ladislav Pavlí
k
Omluveni:
Ing. Gustav Hoš ťá lek, Milan Holý , MVDr.Jaroslav Štekl
Neomluveni:
Robert Scheerbaum
Ná vrh programu:
1.
2.
3.
4.
5.

Schvá leníprogramu jedná ní
Volba zapisovatel zá pisu
Volba ověř ovatelů zá pisu
Kontrola plněníusnesení
Zprá va bytové komise
a) Na vě domírozší
řenínájemnísmlouvy v DPS
b) Přidě leníbytu v DPS, Sadovská 102
6. Zprá va stavebníkomise
Na vě domí
Pozemky
Zámě r prodeje:
a) č .j. 1813/08 ž ádost o odkoupenípozemku p.č . 296 v k.ú. Všeborovice,
b) č .j. 1913/08 ž ádost o odkoupenípozemků p.č . 648/7 a 648/72 v k.ú. Dalovice
Prodej:
a) č .j. 881/08 ž ádost o odkoupeníč ásti pozemků p.č . 622/1 a 623/2 v k.ú. Vysoká
Štola
b) č .j. 1829/08 ž ádost o odkoupenípodí
lu domu Zálesíč .p. 191 a zahrady na p.p.č .
575 v k.ú. Dalovice
c) č .j. 1830/08 ž ádost o odkoupenípodí
lu domu Zálesíč .p. 191 a garáž e na
pozemku p.č . 574 v k.ú. Dalovice,
d) č .j. 1919/08 ž ádost o odsouhlaseníprodeje pozemku p.č . 144/4 v k.ú. Dalovice
e) č .j. 1884/08 ž ádost o převedeníkupní
ho práva na manž ele Polákovi (č ást
pozemku p.č . 177/1 v k.ú. Dalovice),
f) č .j. 1883/08 ž ádost o prodej č ásti pozemku 177/1 v k.ú. Dalovice
Pronájem:
a) č .j. 1157/08 ž ádost o pronájem (prodej) č ástípozemků p.č . 295/2 a 298/7 v k.ú.
Všeborovice
b) č .j. 1095/08 ž ádost o pronájem č ástípozemků p.č . 295/2 v k.ú. Všeborovice
c) č .j. 1882/08 ž ádost o pronájem č ásti pozemku p.č . 295/2 v k.ú. Všeborovice
Ostatní
:
a) kanalizace a kanalizač nípří
pojky v lokalitě Sedmidomky – změ na umí
stě níu
dvou kanalizač ní
ch šachet
7. Zprá va finanč ní
ho výboru
a) Rozpoč tové opatřeníč .9
8. Zprá va starostky obce
c) Žádost MŠ Dalovice o převodu finanč ní
ch prostředků z úč elu na provoz
d) Žádost sportovnía kulturníkomise o doplně níakcína rok 2008
e) Žádost Č echie Dalovice o vrácenífinanč ní
ch prostředků za vyjmutípozemku
f) Návrh cen odvozu smě sného komunální
ho odpadu od 1.1.2009 - ASP
g) Odpis pohledávky
h) Podě kováníTJ Č echii Dalovice
i) Podě kováníSboru dobrovolných hasič ů
j) Podě kovánífirmě ASP
k) Žádost ZŠ o převod finanč ní
ch prostředků z úč elu na provoz
l) Odmě na pro ředitele ZŠ financovaná z prostředků Kar.kraje
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m) Zpráva o řešenínedostatků zjiště ných při kontrole ZŠ a ŠJ
9. Různé

***************************************************************
Starostka přiví
tala pří
tomné a konstatovala, ž e jedná níneníusná š
ení
schopné z

důvodu nepří
tomnosti nadpolovičnívětš
iny zastupitelů obce.

Dalšířádné zastupitelstvo je 6.11.2008 v 18.00 hodin.
Monika Brabcová
starostka obce Dalovice
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